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∆ΙΑΓ%ΝΙΣΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Γ ΕΠΑΛ
ΟΝΟΜΑ:……………………………………………………..…
ΘΕΜΑ Α
Α. Να χαρακτηρίσετε, στο τετράδιο σας, τις 0αρακάτω 0ροτάσεις 2ε Σωστό (Σ) ή Λάθος
(Λ).
1.
2.
3.
4.
5.

Όσο 2ειώνεται το υψό2ετρο τόσο αυξάνεται η ατ2οσφαιρική Cίεση.
Τα αερογενή νοσή2ατα 2εταδίδονται 2έσω ξενιστών.
Η γρίCη έχει εCώαση 48 ώρες.
Το ω2ό κρέας θα CρέCει να τοCοθετείται σε διαφορετικά σκεύη αCό το 2αγειρε2ένο.
Η εξουδετέρωση της Cηγής 2όλυνσης είναι εύκολη υCόθεση στην εCιδη2ιολογία.

Μονάδες 15
Β. Να γράψετε στο τετράδιο σας τους αριθ2ούς 1, 2, 3, 4, 5 α0ό τη στήλη Α και δί0λα ένα
α0ό τα γρά22ατα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β 0ου δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.
ΣΤΗΛΗ Α
(χαρακτηριστικά
πόσιμου νερού)

ΣΤΗΛΗ Β
(Πώς πρέπει να είναι)

1. Μορφή νερού

α.

Μπορεί να είναι
ένδειξη μόλυνσης

2. Θερμοκρασία νερού

β.

5-15 βαθμοί Κελσίου

3. Χλωριούχα άλατα

γ.

Άχρωμο, άγευστο,
άοσμο

4. Αντίδραση

δ.

Σε μικρές ποσότητες

5. Παρουσία αζωτούχων
ενώσεων

ε.

ουδέτερη ή ελαφρά
αλκαλική

6. Σκληρότητα

στ. Κανονική

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β
Β1. Τι είναι η κοινωνική υγιεινή; Γιατί η φυ2ατίωση θεωρείται κοινωνικό νόση2α;
Μονάδες 7
Β2. Τι είναι η αλλοίωση τροφί2ων;
Μονάδες 6
B3. Να αναφέρετε ονο2αστικά 5 ρύCους.
Μονάδες 5
B4. Γιατί είναι αCαραίτητη η ορατή ακτινοβολία;
Μονάδες 7
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ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Τι είναι τα λύ2ατα και Cοιες είναι οι κατηγορίες τους;
Μονάδες 6
Γ2. Σε Cοιές κατηγορίες διακρίνονται οι ασθένειες Cου 2εταδίδονται 2ε τα τρόφι2α;
Μονάδες 6
Γ3. Ένας αCό τους σκοCούς της υγιεινής είναι η αύξηση του 2έσου όρου ζωής του ανθρώCου.
Αυτό έχει εCιτευχθεί σε 2εγάλο βαθ2ό.
Α. Πώς κατάφερε η ανθρωCότητα να οδηγηθεί σε αυτή τη θετική εξέλιξη;
Β. ΥCάρχουν νέοι εχθροί της υγείας ; Ποιοι είναι αυτοί;
Μονάδες 8
Γ4. Να Cείτε δύο Cαραδείγ2ατα βιτα2ινών Cου αλλοιώνονται στα τρόφι2α και τους
Cαράγοντες Cου Cροκαλούν την καταστροφή τους.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ ∆
∆1. Στο Cλαίσιο σχολικής εκδήλωσης για τη στο2ατική υγιεινή και τις Cαθήσεις των δοντιών,
φέτος η καθηγήτρια σας σας έχει να αναθέσει 2ια ο2ιλία για την τερηδόνα.
Εξηγήστε στους συ22αθητές σας Cως δη2ιουργείται η τερηδόνα και γιατί είναι ση2αντικό το
βούρτσισ2α των δοντιών στη 2η ανάCτυξη της. ΑCό τι εξαρτάται η δη2ιουργία της;
Mονάδες 10
∆2. ∆υο φίλοι σας ο ενας εκ των οCοίων ε2φάνισε ε2ετό, κοιλιακά άλγη και Cυρετό και ο
άλλος Cυρετό, κακουχία και ρίγη θεωρούν ότι έχουν το ίδιο νόση2α, βασιζό2ενοι στο κοινό
σύ2Cτω2α.
Μα βάση τις γνώσεις σας και χρησι2οCοιώντας ως 2όνα δεδο2ένα αυτές, στο Cλαίσιο
συζήτησης να Cείτε τη γνώ2η σας για το αν έχουν δίκιο ή όχι καθώς και να Cροτείνε αCό τι
Cιθανώς Cάσχει καθένας.
Να εξηγήσετε αν το δεδο2ένο Cως ο φίλος Cου ε2φάνισε ε2ετό είχε καταναλώσει δυο 2έρες
Cριν την ε2φάνιση των συ2Cτω2άτων κοτόCουλο σας βοηθά στο συ2Cέρασ2α σας.
Mονάδες 8
∆3. Τον τελευταίο καιρό η ανθρωCότητα βασανίζεται αCό 2ια Cανδη2ία. Πρόκειται για τον
κορωναϊό έναν ιό Cου Cροσβάλλει κύτταρα του αναCνευστικού και Cροκαλεί τη νόσο
Covid-19.
1. Τι ορίζεται ως Cανδη2ία;
2. Αν υCοθέσου2ε ότι ο συγκεκρι2ένος ιός έχει ο2οιότητες στη συ2Cεριφορά του 2ε τον
κλασσικό ιό της γρίCης, να δικαιολογήσετε γιατί συστήθηκε η αCό2ονωση και η αCοχή
αCό όλες τις δραστηριότητες (σχολεία, καφετέριες, φροντιστήρια κ.α.)
3. Ποιο CροληCτικό 2έτρο, Cου εφαρ2όζεται και είναι διαθέσι2ο για τον ιό της γρίCης, θα
2Cορέσει να σώσει την ανθρωCότητα αCό τον ιό αυτό;
Mονάδες 7
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